
 
 

 

KOBYLÁČEK            Ř Í J E N   2018  

 
Vážení spoluobčané, 
opět stojíme před volbami do zastupitelstva naší obce. Proto mi dovolte malé zrekapitulování 
činnosti zastupitelů v končícím volebním období. 
Již v roce 2013 rozhodlo předcházející zastupitelstvo o největší investici v novodobé historii 
obce Kobyly do budovy základní školy. Největší a nejsložitější část tohoto projektu proběhla  
v roce 2014 - 15. Splnit veškeré podmínky Operačního programu Životního prostředí nebylo 
nijak jednoduché. Ale dílo se podařilo. Škola dostala nová okna, vstupy, zateplenou fasádu    
i zateplené půdní prostory. Vše bylo provedeno za necelých 8 mil. korun. V roce 2016 se 
podařila za finanční pomoci Libereckého kraje výměna střešní krytiny na hlavní budově 
základní školy (střecha tělocvičny a spojovací části byla opravena a zateplena během prací 
v předcházejícím roce jako součást zateplovacích prací). Celkové náklady dosáhly výše 2,2 
mil. z toho dotace 300 tisíc korun z LK. A ještě k základní škole. Letos o prázdninách byla 

zrekonstruována vstupní plocha před hlavním vchodem a vybudován autobusový nástupní ostrůvek, obojí v celkové částce 350 
tisíc korun. Dotace na tuto akci byla 100 tisíc korun přes Mikroregion Jizera od Libereckého kraje. 
V roce 2015 se opět za finanční pomoci LK opravila první etapa místní komunikace Vorklebice – Radvánice za 790 tisíc 
korun. Druhá etapa byla v plánu v roce 2017, kdy jsme opět obdrželi dotaci ve výši 300 tisíc od LK, zároveň jsme požádali      
o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Z důvodu, že jsme neměli pasport místních komunikací, nám nebyla 600 tisícová 
dotace přidělena. Zastupitelé proto rozhodli o pořízení tohoto pasportu i pasportu dopravního značení. V letošním roce byla 
žádost na ministerstvu úspěšná. Měli bychom obdržet 604 tisíc korun. Komunikace je opravena v celkové výši 1,2 mil. korun. 
Toto je výčet těch největších investičních akcích, samozřejmostí jsou drobné opravy obecního majetku, údržba zeleně, 
prořezání korun lip i jilmu v Kobylech, nátěr střechy prodejny za 70 tisíc korun. Zde nás čeká ještě nyní do zimy výměna kotle 
ústředního topení a vyvložkování komínu. 
 Po celé toto období jsme spolupracovali s firmou Agroplast, ať už to bylo při zajišťování zimní údržby, dopravní služby nebo  
i sekání travnatých porostů kolem našich komunikací. I využití dílny Agroplastu nám velice pomáhá při zajišťování oprav jak 
obecního majetku tak majetku základní školy. Ale nesmím zapomenout i na naše ostatní řemeslníky nebo soukromé 
zemědělce, kteří nám vycházejí vstříc svými službami. 
Nadále pokračuje spolupráce se všemi Havlovicemi v České republice. V roce 2016 se uskutečnilo setkání v Havlovicích         
u Trutnova a v letošním roce v Havlovicích u Domažlic.   
Také spolupráce s okolními obcemi je na velmi dobré úrovni, stejně jako s naší obcí s rozšířenou působností tzv. ORP 
Turnovem. 
Je nutné poděkovat všem našim spolkům, které se starají o společenský, sportovní i kulturní život. Bez nich by život v naší 
obci byl nudný. Že se v obci nežije nejhůř dokazuje i výstavba nových i rekonstrukce starších rodinných domků. Mladí lidé zde 
zůstávají nebo se vrací a zakládají zde své rodiny. 
Zastupitelstvo, které vzejde z následujících voleb, čeká mnoho dalších úkolů. Nyní se pracuje na převodu sokolovny z majetku 
Sokola do majetku obce. Hlavním a také jediným důvodem toho kroku je zajistit financování a rekonstrukci této budovy, aby 
se opět stala reprezentativním stánkem naší obce.  
Dále je nutné provézt další opravy místních komunikací, veřejného osvětlení i budovy obchodu. Požární nádrž v Havlovicích 
také vyžaduje opravu i vybudování nového kulturního stánku místo včelína v Havlovicích „Pod lipami“.  Výměnou eternitové 
krytiny za jinou novou vyžaduje i střecha bytového domu (stará škola). Oprava byla v plánu v letošním roce, ale z důvodu plné 
vytíženosti firem a nedostatku stavebního materiálu je práce odložena na příští rok. Vedení obce čeká mnoho dalších 
drobnějších úkolů, ale neméně důležitých,  které přináší běžný život v obci. Proto doufám, že nově zvolené zastupitelstvo se se 
vším vypořádá se zdarem, ke spokojenosti většiny našich občanů.   

                                                                           Jaroslav Červa, starosta obce 
                                         

Naši jubilanti      
70 let – Milena Bínová 
70 let – Marie Urbánková 
45 let – Martin Pruknar 
40 let – Veronika Matiášková 
30 let – Zuzana Slámová 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 

Volby  
do zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin na Obecním 

úřadě v Kobylech. Hlasovací lístky byly doručeny voličům domů, případně je mohou obdržet ve volební místnosti. Každý 
volič musí prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR. Voliči, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do 

volební místnosti, mohou požádat volební komisi nebo na obecním úřadě, aby jim byla umožněna volba do přenosné 

volební urny. 

 

Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 31. října.    
Upozornění: Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny! 
Kontejner na velkoobjemový odpad bude otevřen 20. října od 8 do 8:30 hod.   
Sběr starého tříděného papíru proběhne od 8. do 12. října. I vy můžete tříděný papír odevzdávat prostřednictvím školy.   



 
 

 

Závod padesátek 
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 6. října od 13:00 závod padesátek na 121 minut. Závod se uskuteční tradičně na okruhu 
mezi Nechálovem a Kojeckem. Upozorňujeme občany, že tato komunikace bude v době mezi 13:00 až 17:00 uzavřena. 
 
Tajný výlet 
SDH Havlovice pořádá v sobotu 13. října TAJNÝ VÝLET. Na účastníky čeká zajímavý program, který bude zakončen 
společnou večeří (zahrnuta v ceně). Odjezd autobusu ve 12:30 z Nechálova a Havlovic. Návrat ve večerních hodinách – dle 
nálady. Cena výletu je Kč 100,-- pro členy a 200,-- pro nečleny. Závazné přihlášky společně s úhradou přijímá Marcela 
Bínová, tel: 606 525 153. 
 
Taneční zábavy 
V sobotu 13. října pořádá TKN Nechálov taneční zábavu. Hraje skupina VÍKEND ROCK.  
V sobotu 27. října pořádá SDH Havlovice taneční zábavu. Hraje hudební skupina ADAPTACE. 
 
Divadlo 
SDH Havlovice pořádá v sobotu 10. listopadu zájezd do divadla Hybernia na muzikál „Doktor Ox“ . 
Odjezd autobusu v 14.00 z Nechálova a Havlovic. Před představením budou cca 2 hodiny na volný program.  
Cena zájezdu: Kč 650,-.  Prodej vstupenek a bližší informace: Marcela Bínová, Havlovice, tel: 606 525 153 
 
Cvičení v tělocvičně:   
úterý – stolní tenis  
středa - rodiče a děti od 16 hodin 
čtvrtek - ženy od 18:30 hodin  
 
Očkování proti chřipce - MUDr. Trněný již zahájil očkování proti chřipce. Očkuje se bez objednání.  
Více informací na tel. 482 728 344. 
 
Okleštění stromoví a jiných porostů   
ČEZ žádá majitele a uživatele pozemků o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných 
zařízení v termínu do 15. listopadu. Bližší informace na vývěskách. 
 
Okénko do školy 
Žáci mají první měsíc povinné školní docházky za sebou a školní příprava je již v plném proudu. Velká změna nastala hlavně 
prvňáčkům, kterých nastoupilo šest. Hned první den dostali od OÚ všechny učebnice a pomůcky zdarma. Starosta jim věnoval 
také knížky a dárečky a po celý školní rok mají obědy placené OÚ. Všem přejeme, ať se jim ve škole líbí.  
Září bylo také velmi pestré na školní akce. Ve dnech 16. - 17. září proběhl v Jinolicích harmonizační pobyt žáků 6. třídy. Na 
programu byly výlety do okolí (Prachovské skály, Jičín), různé hry s paní psycholožkou Janou Brandejsovou či večerní 
táborák. Žákům patří pochvala za dobré chování. 
V pondělí 17.9. se s družinou zúčastnilo 17 dětí z I. stupně Běhu naděje.  
V úterý 18. září jsme se jako pilotní škola zapojili do výuky zeměpisu v terénu v projektu Technické univerzity Liberec          
s názvem Lokalita Ještěd aneb co jsem zjistil na Ještědu. Žáci osmého a devátého ročníku plnili v rámci projektové výuky 
různé praktické úkoly, kterými objevovali zákonitosti přírody kolem sebe.  
Ve středu 19. září se žáci 3. – 5. roč. spolu s paní učitelkou Sochorovou a Pichrtovou vydali na přírodo-vlastivědnou 

vycházku do oblasti Hruboskalska. Výchozím bodem byla vlaková stanice Sedmihorky, odkud jsme pak pokračovali kolem 
bývalých lázní příjemnými lesními cestami a Myší dírou na Hrubou Skálu.  
V neděli 23. září se konal první turistický výlet v tomto školním roce. Navštívili jsme německý Oybin a prošli se po blízkých 
skalních vyhlídkách. Počasí výletu moc nepřálo, ale i tak jsme si ho užili. Výletu se zúčastnilo rekordních 23 dětí a rodičů.  
Ve čtvrtek 20. září 2018 se žáci 7. ročníku a 1. třídy vypravili na exkurzi do zámku ve Svijanech. Po prohlídce zámku, kterou 
paní průvodkyně pojala velmi příjemně a poutavě, jsme se vydali pěšky do Svijanského Újezdu, kde bylo možno                      
v samoobsluze zakoupit lehké občerstvení. Po této zastávce se sedmá třída vydala napřed cestou „zadem“ přes Kojecko do 
školy. Na této cestě připravili pro mladší kolegy stopovanou s řadou zajímavých úkolů. 
Začátkem září proběhl tradiční úklid tělocvičny, takže škola je už v plném provozu a můžou i externí návštěvníci využívat 
tento prostor.  
Sběr starého papíru je plánován na 8.- 12.10., kontejner bude u školy a tentokrát bude přistaven na celý týden. Na naší škole 
začíná sběr kaštanů a žaludů. Prosím, noste do 19. 10. do školy a počet kilogramů hlaste školnici paní Kůrkové. Začíná také 
bruslení se ŠD, termíny: středy 17.10., 7.11. a 28.11. odjezd ze školy autobusem ve 12 hodin, ledová plocha je zamluvená od 
13 hodin a doprovod rodičů je vítán. 
Na závěr mi dovolte všem popřát krásný barevný podzim a za tým učitelů Vás zdraví Kateřina Tetivová 
                     
 

Akce v okolí:         Připravujeme: 
25. - 28. 10.  - Pěnčín – výstava Svátek jablka  7. 12. – setkání seniorů 
 
Kobyláček – periodický tisk Obce Kobyly. Vychází 11x ročně. Vydává Obec Kobyly, Kobyly 9,  

463 45 Pěnčín.     IČ: 00672017      Ev. č.:  MK ČR E 11827            Číslo 10/2018 vyšlo 1. října 2018 

 

 


